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جْاى اجتواػی تا اسادُ ٍ آگاّی افشاد اًساًی پذیذ هی آیذ. ٍلی ایي پذیذُ تؼذ اص ایٌکِ تا کٌص اًساى  -  7-1 

ّا خَد هَقؼیت  تک افشاد ًیست. ایي پیاهذ ّایی داسد کِ تِ اسادُ ٍ قشاسداد تک ّا ٍ الضام ّا هحقق ضذ، پیاهذ

 39ظ  -6ّای تؼذی ها فشاّن هی کٌذ.. دسس  کٌصّا( سا تشای  ّا ٍ هحذٍدیت جذیذی )فشغت

کطف ًفت ٍ دسآهذ حاغل اص فشٍش آى تِ خاسجیاى تَدُ است. چٌیي اقتػادی اص آى جْت کِ  – 7-2

 



ای تَد کِ هستقین  گیشی تَلیذ هلی ضؼیف ٍ ضکٌٌذُ کٌذ، تاػث ضکل دسآهذ ٌّگفت ٍ تذٍى صحوتی ایجاد هی

کَضذ سفاُ اقتػادی سا تِ هذد ًفت ٍ  آیذ کِ هی ٍجَد هی لت تضسگی تٍِ غیش هستقین ٍاتستِ تِ ًفت است. دٍ

ّای آهَصش ٍ تْذاضت سا کِ دس اکثش جَاهغ اص طشیق هالیات  ًِ سٍاج کسة ٍ کاس افضایص دّذ ٍ حتی ّضیٌِ

 107ظ  – 14دسس  کسة هی ضَد سا اص هحل دسآهذّای ًفتی تآهیي هی کٌذ.

آى فشٌّگ دس افشاد دسًٍی هی ضَد. ّش چِ قذست اقٌاع یک فشٌّگ اقٌاع سٍضی است کِ تِ ٍسیلِ  – 7-3

ّایی کِ ظشفیت  دٌّذ. فشٌّگ ّا ٍ اػوال هتٌاسة تا آى فشٌّگ سا تْتش اًجام هی تیطتش تاضذ، افشاد کٌص

ظ  -9ػقالًی تیطتشی داضتِ تاضٌذٍ تا فطشت آدهیاى ساصگاستش تاضٌذ، قذست اقٌاػی تیطتشی داسًذ. دسس 
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ضَد تحشک  گیشد ٍ هثال تِ هذیش کلی آى ساصهاى اًتخاب هی اسهٌذ یک اداسُ صهاًی کِ تشفیغ ستثِ هیک – 7-4

غؼَدی داضتِ است. اگش هذیش ّواى اداسُ اص هذیشیت کٌاس گزاضتِ ضَد ٍ تِ غَست کاسهٌذ اداسی سادُ 

تی هطاتِ ٍلی دس یک دسآیذ، تحشک ًضٍلی داضتِ است ٍ جاتجایی یک کاسهٌذ اص یک هَقؼیت ضغلی تِ هَقؼی

 75ظ -10تخص دیگش ساصهاى ًوًَِ تحشک افقی است. دسس 

َّیت ایشاًی قثل اص ظَْس اسالم، َّیتی دیٌی ٍ تَحیذی ٍ دس تشخی هَاسد آهیختِ تا اساطیش تَد.   -7-5

تا  ّای آییي صستطت کِ ّای اجتواػی هتفاٍتی داضتٌذ، دس ػقایذ ٍ اسصش اقَام هختلف ایشاًی تا آًکِ َّیت

 95ظ  -13ّای اساطیشی دس آهیحتِ تَد، َّیت فشٌّگی ٍاحذی یافتِ تَدًذ. دسس  آهَصُ

ضًَذ، ًْاد سیاست کِ هسٍَلیت  دس هَاقؼی کِ جْاى اجتواػی تا کاّص یا افضایص جوؼیت هَاجِ هی  -7-6

ی هشدم تشای کٌذ ٍ تا ّوکاس اًذیطی هی ّواٌّگی ًْادّا سا تشػْذُ داسد، تشای حل هطکالت جوؼیتی چاسُ

 -14ّای جوؼیتی ًاهیذُ هیطَد. دسس  آٍسد کِ سیاست ّایی سا تِ اجشا دس هی حل تاهیي جوؼیت، تذاتیش ٍ ساُ

 104ظ 

 

 

 


